
 

 

 

 

 

 

Seminar og generalforsamling 2011 
 

Kære medlem 

 

Det er os en stor fornøjelse at invitere dig til Ansættelsesadvokaters årlige heldagsseminar. 

Samtidig indkalder vi i overensstemmelse med vedtægternes § 6 til ordinær generalforsamling i 

foreningen. 

 

Seminaret og generalforsamlingen afholdes i år 

 

fredag den 11. november til lørdag den 12. november 2011 

på LO-skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør 
 

Som noget nyt vil der være opvarmningsarrangement allerede torsdag aften. Det giver mulighed 

for ekstra 2 kursuslektioner og for en hyggelig aften med kolleger, og for musikalsk underholdning. 

Der er reserveret 50 værelser fra torsdag til fredag.   Tilmelding sker efter "først til mølle-

princippet". Ved større interesse kan overnatning evt. arrangeres på et andet hotel i Helsingør. 

 

Opvarmning torsdag den 10. november 2011 - program: 
 

18.00: Advokat Arvid Andersen, SJLaw, holder oplæg om fratrædelsesaftaler. Han 

kommer navnlig ind på spørgsmål om hvad fratrædelsesaftaler kan 

indeholde, fortrolighed, ugyldighed og fortolkning af endelighedsbestemmelser. 

Arvid har gennemgået ca. 40 domme fra landsret og Højesteret samt de faglige 

afgørelsesorganer og konkluderer herpå. 

 

(Deltager du både i det faglige arrangement torsdag og fredag, får du godskrevet 

ekstra 2 kursuslektioner.) 

 

20.00:  Middag med musikalsk indslag. 

 

Hygge i Mødestedet med levende musik. 

 

Seminar fredag den 11. november 2011 - program: 
 

Formiddag: 

 

09.30 - 10.00:  Ankomst – Kaffebuffet med brød, juice & frugt 

 
10.00 - 10.10:  Velkomst v/ foreningens formand Jacob Goldschmidt 

 

10.10 - 12.00: Internationale trends - hvad sker der på den ansættelsesretlige scene lige nu i 

Tyskland og England, og hvilke paralleller kan vi drage til Danmark? 

 



Oplæg v/ advokat Gerlind Wisskirchen fra CMS Hassche Sigle, Köln og  

advokat Fraser Younson, Berwin Leighton Paisner, London, samt efterfølgende 

debat. 

 

12.00 - 13.00: Frokost 

 

Eftermiddag: 

 

13.00 - 14.45: Workshops: 

1. Virksomhedsoverdragelse – de svære spørgsmål.  

Virksomhedsoverdragelsesloven bliver ved med at give os udfordringer af 

forskellig karakter. I denne workshop tager vi udgangspunkt i en række 

konkrete minicases og belyser herudfra temaer som virksomhedsbegrebet, 

bl.a. i forbindelse med outsourcing, hvilke medarbejdere følger med, hvordan 

skal grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser håndteres m.m. 

2. Det psykiske arbejdsmiljø – hele vejen rundt 

 I de senere år har der været fokus på det psykiske arbejdsmiljø og ikke mindst 

brud herpå.  Under sessionen gennemgås det psykiske arbejdsmiljø i relation 

til anerkendelsespraksis vedrørende arbejds-skader efter 

arbejdsskadesikringsloven, retspraksis i relation til krav gjort gældende 

samtidigt eller ved siden af arbejdsskadesikringsloven overfor arbejdsgiveren 

og endelig den ansættelsesretlige vinkel navnlig i relation til 

forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven (sexchikane).  

3. Dansk - svensk ansættelsesret – fokus på forskelligheder. 

 Med afsæt i en eller flere cases vil vi se på nogle af de mere markante 

forskelligheder i dansk og svensk ansættelsesret, herunder forskelle i 

”advarselssystemet”, håndtering af opsigelse og bortvisning, arbejde i flere 

lande…. og meget mere. Der vil være fokus på at få et mere indgående indblik 

i de svenske regler.  

Yderligere information om de tre workshops vil blive rundsendt nogle få uger 

før seminaret. Alle tilmeldte vil blive bedt om at melde sig til en af de tre 

workshops. 

14.45 - 15.15: Kaffepause 

 

15:15 - 16:00:   Highlights fra de tre workshops 

 

16.00 - 16.15: Pause 

 

16.15 -   Uddeling af H.G. Carlsen Prisen 2011 og indlæg fra prisvinderen. 

 Herefter drinks og fejring af prismodtageren 

 

19.00 - 22.00:  Festmiddag og underholdning 

 

22.00 - 02.00: Musik, dans og bar 



Generalforsamling lørdag den 12. november 2011 - program: 
 

09:00 - 11:00:   Generalforsamling 2011 

  

 Generalforsamlingen afvikles som sidste år i cafélignende rammer med samtidig 

brunch. 

 

Foreløbig dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt budget 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

6. Foreningens aktiviteter 2012 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

 

Ad pkt. 4 - valg af medlemmer til bestyrelsen: 

 

Bestyrelsen ser således ud: 

 

Jacob Goldschmidt 

Yvonne Frederiksen 

Helle Nøhr Larsen 

Mads Krarup 

Helene Amsinck 

Lene Court-Payen  

Gert Willerslev   

Finn Schwarz   

Jacob Sand    

 

Følgende er på valg: 

 

Jacob Goldschmidt 

Yvonne Frederiksen 

Helle Nøhr Larsen 

Helene Amsinck 

Lene Court-Payen  

 

Alle er villige til genvalg 

 
 

******************************************************************************** 

Kursuslektioner: 

Der udstedes kursusbevis på 9 kursuslektioner hvis du deltager både torsdag og fredag og 7 

kursuslektioner hvis du kun deltager fredag – Foreningen vil sørge for udlevering af kursusbevis 

efter arrangementet. 

******************************************************************************** 



Bindende tilmelding sendes til Connie Amsgård på fax: 33 43 70 01 eller pr. e-mail: 

cam@danskeadvokater.dk  

 

Pris: 

Ja, jeg vil gerne deltage i hele arrangementet med ankomst torsdag aften og 

afrejse lørdag efter generalforsamlingen: 

 

 (     )  Advokat     3.500,00 kr. 

 (     )  Advokatfuldmægtig    3.000,00 kr. 

 

OBS. Max. 50 værelser fra torsdag til fredag. Hvis du melder dig til dette 

 arrangement, men der allerede er 50 tilmeldinger,  

 (     )  vil jeg gerne deltage uden overnatning (rabat 500,- kr.) 

 (     )  vil jeg gerne overnatte på andet hotel hvis muligt 

 (     )  kommer jeg fredag morgen så min tilmelding automatisk overføres 

 

Ja, jeg vil gerne deltage i seminar, festmiddag og generalforsamling med 

ankomst fredag morgen og afrejse lørdag efter generalforsamlingen: 

 

 (     )  Advokat     2.500,00 kr. 

 (     )  Advokatfuldmægtig    2.000,00 kr. 

 

Ja, jeg vil gerne deltage i seminar og festmiddag, men uden overnatning 

 

 (     )  Advokat     2.200,00 kr. 

 (     )  Advokatfuldmægtig    1.700,00 kr. 

 

Ja, jeg deltager kun i seminaret uden festmiddagen om aftenen og uden 

overnatning: 

 

 (     )  Advokat     1.500,00 kr. 

 (     )  Advokatfuldmægtig    1.000,00 kr. 

 

 

Alle priser er ekskl. moms og bindende tilmelding. 

 

 

Navn: 

___________________________________________________________________________ 

 

Firmastempel: 

 

 

HUSK at seminaret kun er for medlemmer af foreningen. Indmeldelse kan ske ved at sende en mail 

til Connie Amsgård på forening@danskeadvokater.dk. Et medlemskab er personligt og koster kr. 

1.000 årligt ekskl. moms. 

 


